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Velkommen til fagseminar MICE

17. Februar 2021



Agenda Fagseminar MICE 17. februar 12:00 – 14:00

• Velkommen og gjennomgang av dagens agenda v/Frode Aasheim

• Status nasjonal reiselivsstrategi v/Frode Aasheim

• B2B-aktiviter Corporate 2021 og utvikling av felles verktøykasse v/Kari Anne Schwach

• Kongressarbeidet i regi av Innovasjon Norge, status v/ Elisabeth Bugge

• Arbeidet med arrangementsturisme i regi av Innovasjon Norge, status v/Birgitte Nestande

“The way out of Covid-19”

Paul Harvey, Editor of M&IT

«Events og konferanse i elendighetens tid»

Tom Erik Hovde, daglig leder i Gyro Conference

Q&A v/Frode Aasheim



Vårt MICE team:



Innovasjon Norges «Business-to-Business» (B2B)-arbeid

• For å lykkes på det internasjonale B2B-markedet 
kreves det et langsiktig perspektiv og 
bearbeidelse over tid.

• Arbeidet med å bearbeide det internasjonale MICE-
segmentet har vært, og vil være, en viktig prioritet for 
Innovasjon Norge også i tiden fremover.

• Prioriterte marked, hvor IN har fysisk 
tilstedeværelse: Storbritannia, Tyskland (inkl. Sveits 
og Østerrike), Russland, og Sverige.

• I tillegg opprettholdes bearbeidelsen av kunder i 
Nederland/Belgia og Danmark til en viss grad, selv om 
IN ikke lenger er fysisk tilstede i markedene.

• Norske markedet: Rolle i HSMAI Møte- og 
Eventbørsen

Nasjonal tilrettelegger for 
internasjonalt salg 

Skape arenaer for 
nettverksbygging

Formidle kunnskap fra marked 
til norske aktører fra alle 
segmenter



1. Holde kontakten med de viktigste internasjonale 
kundene på vegne av norsk reiseliv og gi innsikt 
tilbake til norsk næring

2. Holde interessen for Norge i markedene oppe

3. Holde kundene oppdatert med status fra norsk 
næring

4. Tilrettelegge for arenaer hvor norsk næring kan 
møte potensielle kjøpere

5. Igangsette utvikling og forbedring av Innovasjon 
Norges verktøykasse, som skal komme hele 
næringen til gode

Hva gjorde Innovasjon Norge når verden 
stengte ned i mars 2020?

Fokus på å:



Alle rapporter fra

2020 finner dere
på visitNorway Innsikt
https://business.visitnorway.com/b2b/ra
pporter-b2b/

https://business.visitnorway.com/b2b/rapporter-b2b/


Status nasjonal reiselivsstrategi

Foto: Unsplash



Det skal utarbeides en helhetlig strategi for utvikling av 
norsk reiseliv.

Det langsiktige målet for strategien er økt verdiskaping i 
reiselivsnæringen innenfor bærekraftige rammer. 

Strategien skal gi retning for den videre utviklingen av 
Norge som reisemål, gjennom å fremheve hva som må 
til for å utvikle mer konkurransedyktige og lønnsomme 
reiselivsbedrifter, som skaper helårig sysselsetting og 
bidrar til en bærekraftig omstilling i næringen.

Mandatet fra NFD

Foto: Asgeir Helgestad – Visitnorway.com



Hvor er vi nå?

Mars – juli
Sikre bredt tilfang av innsikt

August – September 
Innspill og rundebordssamtaler

Oktober
Analyse

November
Sette mål og retning

Desember – januar
Avstemninger, internt og eksternt

Februar
Skrive ut ferdig strategi

1. mars 2021



Stort engasjement 

35 rundebord 
med 

200 kloke 
hoder 

11 fylkes-
kommuner

161 innspill i

digital 
innspillskasse

60 IN 
fagsamtaler 

75 hoder

Strategisk 
råd



▪ Imponerende deltakelse – og evne til å løfte 
blikket.

▪ Vilje til omstilling og utvikling, forsterket av 
korona.

▪ Ønske om bedre måling, kunnskap og 
dokumentasjon av reiselivsnæringens 
verdiskaping.

▪ Ønske om å bli en synlig og anerkjent næring.

▪ Bærekraft = selvfølge

NB! Reiselivsnæringen har ulik betydning og 
prioritering rundt i landet. 

Noen steder satsningsnæring, andre steder mindre 
ressursbruk.

Det generelle inntrykket av innspillfasen



✓ ...setter en retning og tar noen valg (eks. mht. 
målgrupper, identitet, innsatsområder, metode)

✓ ...definerer oppgaver og ansvar (avklarer hvem som har 
ansvar for hva og med hvilket handlingsrom)

✓ ...definerer begrep og ser på helheten: dvs. reiseliv som 
både næringsutvikling og lokalsamfunnsutvikling

✓ ...er ambisiøs og realistisk (blant annet med tanke på 
grønn omstilling/ krav til omstilling) 

✓ ...blir samlende (ser stort på reiseliv – det vil si at den 
tegner et kart over reiselivssystemet, og forholder seg 
til interessenter også innen frivillighet, kulturminner, 
kultur, event, MICE osv.)

✓ ... unngår en by-land diskusjon
✓ ...identifiserer flaskehalser og operasjonaliserer 

løsninger 
✓ ...differensierer (dvs. ser ulike forutsetninger i ulike 

landsdeler og at virkemidler og tiltak kan 
operasjonaliseres på regionale / lokale premisser)

Tydelige forventninger fra innspillsrunden om at strategien tar grep som: 



B2B-aktiviter Corporate 2021 og 
utvikling av felles verktøykasse

v/Kari Anne Schwach



Første halvår = Digitale aktiviteter

B2B-aktiviteter corporate 2021

@Surface-unsplash

#MeetInNorway Digital 
• Workshop med 1-1-møter 20. april

• Tilby digitale FAM-trips i forkant (16. og 19. april)

• Faglig program, både forhåndsinnspilt og live for å skape 
fleksibilitet for de som deltar

Internasjonalt webinar med fokus på bærekraft
• Tentativt i mai/juni

• Mål: Synliggjøre bærekraftige muligheter for konferanser/møter 
og opplevelser i Norge. Skape dialog og engasjement mellom 
norske tilbydere og internasjonale kjøpere

• Fokus: «What’s in it for me? ROI for kunden»

• Interessert? Meld interesse, så vil vi ut fra miksen av norske 
deltakere finne en form som passer.



Andre halvår = Vurdere fysiske/hybride aktiviteter, eksempelvis:

• Fysisk #MeetInNorway-workshop i Norge med visningsturer: 
Tentativt oktober. Likevel ikke mulig? Kjøre en ny digital versjon. 

• IBTM i Barcelona: 30. november – 2. desember.

• Fysiske/hybride operative aktiviteter i våre prioriterte marked.  
Enten med næring, eller IN på vegne av norsk reiseliv.

Endelig beslutning avhenger i stor grad også av interessen og kapasiteten hos 
næringen i Norge.

B2B-aktiviteter corporate 2021



➢ Mulighet for skreddersydde aktiviteter for det internasjonale 
markedet. Ta kontakt for råd og tilbud!

• Det vil dukke opp "ad hoc" muligheter, både internasjonale og i det 
enkelte marked. Så følg med!

• Jevnlige statusmøter fra markedene.

• Nyheter, filmer og annen relevant informasjon fra norske partnere 
kan distribueres via Innovasjon Norges kanaler. Send oss en e-post: 
nyhetsbrevB2B@innovasjonnorge.no og vi vil vurdere relevansen i 
forhold til kanal/marked.

• Ønsker du å få beskjed dersom når påmelding til aktiviteter åpnes 
eller når nye aktiviteter tilbys? Registrer deg HER på våre B2B-sider 
på INNSIKT.

Gjennom hele året

@Einar Aslaksen / Pudder agency

mailto:nyhetsbrevB2B@innovasjonnorge.no
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=90mdw-2eB0OwMrso88-deWw88kY40OxEk-zkgGZkho9URFZUQkQxU0taS0FNQUFXQjJBOVJRQVYySi4u


• Filmer

• Nye bilder i Innovasjon Norges innholdsbank

• Presentasjoner

• Egne B2B sider på Innovasjon Norge sin INNSIKT-
side: https://business.visitnorway.no

Fylle verktøykassa

@ jesse-orrico-unsplash)

https://business.visitnorway.no/


• Inkluderer eget innhold rettet mot 
kongressegmentet

• Inkluderer eget innhold rettet mot 
arrangementssegmentet

• Forbedring av eksisterende innhold og
funksjonalitet for corporate-segmentet

• Lansering av de nye sidene: April 2021

Utvikling og forbedring av eksisterende webside:

www.visitnorway.com/meetings



Kongressarbeidet i regi av 
Innovasjon Norge

v/Elisabeth Bugge



• Kongress er et satsingsområde for IN

• Nasjonal Kongresstrategi 2020 – 2030

• Krever spesielt langsiktig arbeid med felles 
målsetting

• IN samarbeider med og tilrettelegger for 
aktiviteter, for å styrke den jobben som 
kongressbyene og andre aktører allerede gjør

Internasjonale kongresser er viktig for Norge



• Målet er å gjøre Norge og kongressbyene enda
mer konkurransedyktige i kampen om å vinne
internasjonale kongresser.

• Jobbe smartere for å tiltrekke flere ‘riktige’ der 
Norge har konkurransefortrinn;

• Klyngesatsingene og mulighetsområdene

Kongresstrategien 2020



Prioriteringer ut fra klyngestrukturen og

mulighetsområdene i IN:

• Ren energi

• Helse og velferd

• Den maritime industrien

• Havrommet

• Sjømat og sjømatproduksjon

• Bioøkonomi

• Teknologiutvikling

Segmenter



Hvorfor er kongress viktig?



Hvem er kongress viktig for?

HELE NORGE



Hvem er kongress viktig for?

VENUE



Gjestedøgn totalt 2015-2019 Gjestedøgn kongress 2015-2019



Hva skjedde i 2020?

Basert på totalt 
antall planlagte int. 
kongresser (hele 

Norge): 263

(Normalår er ca 500)



• Møter med kongressbyene 2 ganger i måneden

• Jobber sammen på ulike prosjekter for å styrke 
satsingen.

• Bygger den digitale verktøykassen for både 
internasjonal målgruppe (association markedet) og 
for nasjonale fag- og forskningsmiljøer.

• Bistår kongressbyene i prosjekter der det er behov.

• Statistikkarbeid

• Kartlegging av nøkkelpersoner (universiteter og 
klyngemiljøer) og finner tilhørende potensielle 
kongresser.

• Vi planlegger andre operative aktiviteter når blir lov 
å møtes igjen.

• Øvrige tiltak i hht strategien.

Hva gjør vi konkret i kongressarbeidet?



Arbeidet med 
arrangementsturisme i regi av 
Innovasjon Norge

v/Birgitte Nestande



Arrangementsturisme 2021

Nasjonal arrangementsstrategi
Lansert desember 2019

Mål: øke antall internasjonale arrangement til Norge
Innen kultur og idrett

Mål: kompetanseheving rundt arrangement i Norge
For arrangører, destinasjoner, forbund mm.

Både årlige og rullerende arrangement

Lars-Erik Blenne Lien / nxtri.com



Nasjonal arrangementsstrategi og tiltak 
ressurssenter:

Mål: økt verdiskaping innen bærekraftige 
rammer

Internasjonale arrangementer i Norge skal være 
mer innovative og mer bærekraftige

Inkluderer økosystemet rundt arrangementer: 
særforbundet, arrangørselskapet, 
reiselivsnæringen, leverandører, 
samarbeidspartnere, det offentlige mm.

Arrangementer skaper engasjement og 
oppmerksomhet = en mulighet til å styrke Norges 
posisjon og vise frem bærekraftige løsninger



Fokusområder for IN’s
arrangementssatsing:

01
Etablere og implementere et nasjonalt 
ressurssenter for arrangementsturisme, 
i henhold til nasjonal 
arrangementsstrategi

03

Delta og tilrettelegge for aktiviteter og 
møteplasser som øker kompetanse og bidrar 
til erfaringsutveksling rundt arrangementer 
og arrangementsturisme

02
Deltagelse på internasjonale møteplasser 
/ nettverk for å markedsføre Norge som 
arrangørland og møte internasjonale 
kunder

04

Rådgivning og sparring med ulike 
aktører i Norge

05
Arrangementskalkulator

06

Utvikling av verktøy

Tord Baklund / VisitOSLO



Møteplasser 2021

Internasjonale

• Planlegger for minimum en større 
møteplass

• Årlige idrettsarrangører

• Reiselivsaktører

• Særforbund

• Etablere møteplass også med 
kulturarrangører

Nasjonale

• Sannsynligvis frem til sommeren…

Digitale

• Sport Accord Convention, 
Ekaterinburg 23. – 28. mai: 
planlegges fysisk foreløpig. IN 
kommer ikke til å delta fysisk, 
vurderer digital deltagelse om 
mulig

• Host city og Smart Cities & Sport, i 
november: deltar om mulig

• IAEH: aktivt medlem



Må ut på anbud for oppgradering

Verktøy

Støtteordning for publikumsåpne arrangement, og 
stimuleringsordning for eventbransjen

Oppdatert hvitebok

Lars Hemsing / Vinjerock

Webside: Q1, film: februar

Annet:

Arrangementskalkulator

Krisepakker

Prøveordning for støtte til arrangementer (KUD)
Lagt på is inntil videre grunnet covid-19.



• Store forstyrrelser grunnet covid – samt 
flytting av Tokyo OL

• Hovedfokus blant IF’s: keeping audiences
engaged

• Trender som muligens fører til varige endringer 
post covid:

• Virtuell deltagelse

• Hybride arrangementer

• Økt bruk av E-sport, AR/VR

• Sammenslår ulike arrangement

• Finansiering (besøkende, vertsbyer, IF’s)

Internasjonale arrangement og covid-19

Quantum Event Hosting Landscape Report 2020 - 2028 



Åpne arrangement frem mot 2028



Foto: Einar Aslaksen


